
Indicação - q9f2e1k8

Estado de Mato Grosso
Assembleia Legislativa

Despacho NP: q9f2e1k8
SECRETARIA DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS
05/01/2022
Indicação nº 39/2022
Protocolo nº 139/2022
 

Autor: Dep. Elizeu Nascimento

Indico ao Excelentíssimo Senhor  Governador,
extensivo a Secretaria de Estado de Segurança
Pública - SESP, viabilizando a necessidade da
instalação de câmeras  de monitoramento em
pontos estratégicos para Segurança Pública no
município de Santa Terezinha/MT.

Com Fulcro No Art.160-II, desta casa de leis, requeiro a mesa diretora, depois de ouvido o soberano plenário,
que remeta esta Indicação ao Excelentíssimo Senhor Governador, extensivo a Secretaria de Estado de
Segurança Pública - SESP, viabilizando a necessidade da instalação de câmeras de monitoramento em
pontos estratégicos para Segurança Pública do município de Santa Terezinha/MT.

JUSTIFICATIVA

Esta proposição em forma de indicação, visa atender a grande importância da segurança pública do
município de Santa Terezinha, em vista do aumento do índice de ocorrências, com o maior fator sendo a
violência (crimes: assassinato, roubos, furtos estupros e outros).

Esta implementação na segurança, trará agilidade na captura de suspeitos e também na ordem pública, pois
há monitoramento nos crimes de trânsito, assaltos, no bom andamento da segurança e do cidadão e dentre
outros ordenamentos que são responsáveis da segurança pública do município.

CF-88 Art.144 - A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a
preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:
I - polícia federal; ... V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.

Em face do exposto e para que o objetivo pretendido possa ser alcançado, na forma aqui disposta,
cumpre-me levar a presente matéria legislativa ao conhecimento e à elevada apreciação de meus distintos
Pares, aos quais conclamo, nesta oportunidade, dispensarem a mesma o devido apoio para a sua regimental
acolhida e merecida aprovação.
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